PRIVACYVERKLARING VERENIGING EDESE MONUMENTEN 2018
Identiteit
De Vereniging Edese Monumenten, hierna ook te noemen De Vereniging, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in
deze privacyverklaring. De secretaris, thans Hans Verwater, is de Functionaris
gegevensbescherming. Voor privacy-gerelateerde vragen over uw gegevens of voor
een verzoek om uw gegevens in te zien of te corrigeren, is het contactadres
info@edesemonumenten.nl
Doeleinden
De Vereniging Edese Monumenten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid,
donateur of sponsor bent van De Vereniging, omdat u te kennen hebt gegeven over
de activiteiten geïnformeerd te willen worden en/of omdat u deze gegevens zelf aan
ons verstrekt.
De gegevens worden verwerkt om:
1. U per post, e-mail of de website te informeren over activiteiten van De Vereniging
2. Met u te corresponderen over de betaling van contributie of andere bijdragen
3. Met u te corresponderen of telefoneren over (bijdragen aan) activiteiten van De
Vereniging.
Gegevens die worden verwerkt:
De Vereniging verwerkt de volgende persoonsgegevens:
1. Adres, postcode, woonplaats en naam of omschrijving van het aan de
persoonsgegevens verbonden rijksmonument of gemeentelijk monument
2. Naam, postadres, e-mail-adres, telefoonnummer(s) en aanspreektitel van het lid
of de donateur
3. Of contributie is betaald in het vorige jaar en in het lopende jaar
4. Door u aangegeven bijzondere interesses.
De Vereniging verwerkt geen gegevens van minderjarigen.
Geautomatiseerde besluitvorming
De Vereniging besluit niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder
tussenkomst van een mens.
De Vereniging gebruikt het computerprogramma Excel voor haar ledenadministratie.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens
De Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. In het algemeen is de
bewaartermijn gelijk aan de duur van het lidmaatschap, het donateurschap of de
sponsoring.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden gegevens alleen bewaard als dat voor
historische doeleinden gewenst is en uitsluitend in overleg met u.
Delen van persoonsgegevens met derden
De Vereniging verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies
De website van De Vereniging maakt gebruik van analyse- en tracking-cookies. Deze
cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de
website en over de trefwoorden waarmee gezocht wordt om op de website te komen.
De Vereniging past deze cookies toe om de gebruikersvriendelijkheid van de website
te verbeteren en om de werking van de website te controleren. Naar aanleiding van
het websitegebruik wordt anonieme informatie verzameld over de activiteiten op de
website, over welke webpagina’s bezocht worden en over welke webpagina’s
verwijzen naar onze website. Hiermee wil De Vereniging haar diensten beter
afstemmen. De cookies kunnen worden geplaatst door onze website of in geval van
plaatsing van externe content ook door domeinen van derden.
Promotiemateriaal
De vereniging mag foto- en filmmateriaal van de leden, gemaakt tijdens
verenigingsactiviteiten, gebruiken voor haar website, social media en foldermateriaal.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, dan wel te laten corrigeren of
te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door De Vereniging en het recht op gegevensoverdracht. Dat
betekent dat De Vereniging op uw verzoek uw persoonsgegevens naar u of een
andere organisatie stuurt.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw

persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@edesemonumenten.nl.
U hebt de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging van persoonsgegevens
De Vereniging neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via
info@edesemonumenten.nl.

